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VOTO DE PROTESTO no jxi
Sobre a actual situaçao na Ucrânia

Cc,nsidra11d ):

• A grave e complexa situacâo social e politica que se vive na Ucriinia, que tern sido palco
de protestos contra a deciso do governo de não assinar o .Acordo de Associacäo cotn a
União Europeia,

• Que este momento teve origem direta na decisão das autoridades ucranianas de não
assinar oAcordo du.rante a 3a Cimeira sobre a Parcena Oriental realizada em Vilnius, no
final do mês de Novembro e resultou na eclosão de massivas manifestacôes populates
em apio I opcâo europeia da Ucrânia;

• As manifestaçöes, como a que ocorreu na praça Maidan em Kiev e noutras cidades em
toda a Ucrânia, as autoridades responderam corn o recurso a força, causando uma grave
crise poiltica;

• Os excessos pot parte das autoridades ucranianas resultararn em im-asFcs dc sedes de
partidos politicos ca destruição de material e dados da sua propriedade;

• Que esta decisao impede uma oportunidade de aprofrndar as relaçóes entre a IJE e a
Ucrinia e de satisfazer as aspirncöes deste pals, expressas nas atuais manifestaçôes pro-
Europa da sociedade civil ucraniana;

• Que o aprofundamento das relacôes entre a UE e a Ucrânia se reveste de grande
importância e que servem os interesses de arnbas as partes;

• Que se condena veementemente o recurso a força contra manifestantes pacIflcos, bern
como a medidas que colocam em causa Os prlnciplos fundamentais da liberdade de
expressão e de reunião e, pot conseguinte, violam os valores universais e europeus,
agravado pelo facto de a Ucr.nia set tnetnbro da OSCE, o que exige ainda maior
cornpromsso corn estes valores e prnlcIpios;
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74SSEMBL.EIA DA ,EPCBIJCA

A Assembleia da Repühlica, reunida em p1enáo:

a) Condena quaisquer atos que lirrntem as liberdades individuais e as regras de Estado de
direito por parte das autoridades ucranianas;

b) Repudia qualquer ato de detencão c de prisão pelo exercIcio do seu direito de oposicäo e
de manifestacão, reafirmando o seu total apoio ao exercIcio pacIfico de oposiçào e de
manifestação por parte da populaçäo;

c) Apoia a Parceria da Ucrnia corn a União Europeia e as aspiraçöes do povo ucraniano ao
aprofundarnento das relaçôes corn a Europa;

d) Apela as autoridades ucranianas a sua disponibilidade para regressar as negociaçöes a
assinattira do Acordo de Associaçäo corn a Uniao Europeia, nos termos e condiçöes
propostos.

Assembleia da Repüblica, 11 de Dezembro de 2013.
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Os Deputados
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